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 شنوندهشین مثل 

 مقدمھ 

و ھیپ ھاپ موسیقی  شنونده ھای یانم مستحکم یایجاد پیوند)) در مرحلھ اول  شنونده مثل شینھدف از نگارش (( 

 .  میباشد )) کردن نقد (( روش صحیح با ھاآشنایی آن و در مرحلھ ی بعد))  (( درست گوش دادن

 "  موسیقیآنچھ فراوان است شنونده برای شنیدن و خواننده برای تولید " 

بھ  زمانی میتوان را و خصوصا بخش مورد نظر ما یعنی "موسیقی رپ" فارسی ھیپ ھاپا این کافی نیست . امّ 

 عادتمامی ابدر خود را شنونده ھای حرفھ ای  دنبال کننده ھا و کھ بتواندسبکی ھنری ، پختھ و جاافتاده شناخت  عنوان

ارضا کند . متاسفانھ این ویژگی مدت ھاست کھ بھ شکل  اخالقی ، فرھنگی و ... محتوایی ، موسیقیای ،ھمانند 

 و از رپ فارسی دل کنده رپشنونده ھای حرفھ ای  اکثر کھ در این مدت شاھد آن بودیمو صحیح در جریان نیست 

عد سلیقھ گرفتن بُ . علت این امر با فاکتور بستھ اند  موسیقیسبک ھای  دیگر ھیپ ھاپ آمریکا یاموسیقی بھ  بار سفر

رپ فارسی بتواند بھ سطحی برسد کھ بھ مزاج شنونده ھای  آنکھبرای . برمیگردد  فارسیناکارآمدی ھیپ ھاپ  بھ ، 

است کھ شنونده  نیازنیز اھدافی  حرفھ ای شود . برای محقق شدن چنین در تمامی ابعادحرفھ ای خوش آید نیاز است 

با ھر شرایطی  ،قائل شوند . ھر آھنگی را نپذیرند گوش ھای خود ارزش  برای شخصیت و خود برای ی این سبکھا

 د .نبھ رفتار حرفھ ای و افزایش سطح کیفی تولیدی خود کنوادار را تا خواننده و منتقد خوبی باشند  نشوند سازگار

بھ بررسی ارتباط حسی شنونده و موسیقی  " و انسان موسیقی"  ی رابطھبعد از بررسی مختصر در این نوشتار 

 بیان میکنیم .میپردازیم ، سپس با محتوای فنی موسیقی رپ آشنا شده و در نھایت نحوه صحیح نقد کردن را 

 علیرضا –باتشکر 
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 موسیقی و انسان

 * تزریق آن بھ روح و روانن اصوات و ختھم آمی در ھنر موسیقی ،

 ۵۴۰۰۰۰ حدودپارینھ سنگی قدیم تا قبل از آغاز دوره ی نوسنگی ( دوره ی بیشینھ ی تاریخی این ھنر بھ میانھ ی

) برمیگردد ، ھمان زمانی کھ انسان ھا بھ تقلید از اصواتی کھ از دل طبیعت بیرون ق.م  سال ھزار ۱۲۰۰۰ تا ھزار

 ۱۲حدود  از دادند . پس از آن میھنجره خود اولین آواز ھای پایھ را سر تآمدند با تنظیم و ھماھنگی میان اصوامی 

و بعد از آن بود کھ تاثیر موسییقی در میکردند تولید بشر موفق بھ ساخت ابزاری شد کھ موسیقی  .مقھزار سال 

موسیقی بخش جدانشدی از زندگی انسان ھاست و زندگی انسانھا سرعت شگرفی گرفت . آنچنان کھ در حال حاضر 

 میتوان از آن بھ عنوان زبان مشترک انسان ھا یاد کرد .

 کردن ، برای زندگیموسیقی برای شنیدن است 

دوران  گواه این مطلب را میتوان از ست ،یقی محرکی قوی برای احساسات آدمیموسبھ تعریف بزرگان این ھنر ، 

 بھ وفور یافت . وقایع تاریخیو عقاید آنان ، ھا زندگی انسان بر  زھنر گوشنوااین تاثیر  در کھن تابحال

 را اند ، شادی القا کند ، غم ، ھیجان ، خشم و الی آخریمحرکی کھ میتواند بخنداند ، بگر

 و احساس میبخشد . بھ روح و ران آدمی تزریق میشودمحرکی کھ 

 

 

 
 موسیقی ، تنھا بھ ھمین تعریف " ذوقی " بسنده کرده ایم .تعریف علمی و تئوری موسیقی نیازمند علم کافی و بحثی مفصل است ، با توجھ بھ اینکھ ھدف ما از نگارش این متن چیز دیگری است نھ تعریف  *

 
۳ 

 



 ؟ حرفھ ای یاعادی ، شنونده 

اگر شما برای خودتان ، احساسات ، شخصیت ، روح ، روان و زمانی کھ برای گوش  ،موسیقی ھنریست شنیداری 

 برای شنیدن نیازمند اصول خواھید بود .  ، دادن بھ موسیقی میگذارید ارزش قائل باشید

شنیدن ھم اصول دارد . شاید شنیدن این جملھ موجب تعجبتان شود یا حتی بھ قولی بساط خنده را درست متوجھ شدید ، 

د و ا از بخوب رید بتوان تا ھستیدنیازمند چارچوبی مشخص اما حقیقت این است کھ برای شنیدن ھم  برایتان محیا کند .

ھ از شنیدن یک قطعنیازمند (( اصولی شنیدن )) ھستید تا بتوانید کمال لذت را  .خوب تر را از خوب تشخیص بدھد 

یدن برای تشخیص نت ھا ، فاصلھ ی بین آنھا و دیگر مسائل قصد ما آموزش تئوری شنالبتھ  تجربھ کنید .موسیقی 

ا م اصلی اما ھدف نمیباشدنیست ھرچند فراگیری این مباحث خالی از لطف  موزیسین ھاتخصصی مورد نیاز برای 

 بررسی اصول شنیدن برای شنونده ھای حرفھ ای موزیک ھیپ ھاپ است .

 شنونده حرفھ ای " اصولی گوش دادن " تفاوت یک شنونده عادی با یک

     فقطھمانطور کھ مشاھده میشود در حال حاضر اکثر شنونده ھا فقط " گوش میدھند " یا درواقع بھتر است بگوییم 

خود را با موسیقی  اتکھ نھ فقط گوش بلکھ ذھن ، روح و احساس دبین عده ای ھستناین " گوش را میدھند " اما در 

ای و اندیشھ و تفکری کھ پ موسیقی میبرندیک قطعھ درھم می آمیزند . تفاوت این دو قشر در لذتی است کھ از شنیدن 

 بیانات و توصیفات، ممکن است این  ه اند. برای کسانی کھ ھنوز " اصولی گوش دادن " را تجربھ نکرد آن میگذارند

تا  ))( ما کھ گوش میدیم کلی لذت میبریم ، گریھ میکنیم ، شاد میشیم و الی آخر بی معنی باشد و با خود بگویند: (

 از عدم تجربھ یبی شک اینگونھ تفکرات  .، آنھا لذت میبرند اما نھ کمال لذت را  حدودی آنچنان ھم بیراه نمیگویند

ور کھ دوست دارید بشنوید و ھیچ ایرادی ندارد کھ شما یک شنونده عادی باشید ، ھر طمیگرد . لذت باالتر نشآت 

زندگی کنید اما بعید بھ نظر میرسد کھ بخواھید میل باطنی و فطری خویش ، برای دانستن و تجربھ کردن بھترین ھا 

قانع نباشید و " محدودیت " را  آن سطح از آگاھی کھ دارید ،پس برای خود مرز تعیین نکنید ، بھ  . را سرکوب کنید

این را ھم باید در نظر گرفت ، زمانی کھ شما با " اصولی گوش دادن " آشنا شوید و آنرا لبتھ ابھ فراموشی بسپارید . 

 تجربھ کنید ممکن است دیگر بمانند قبل از گوش دادن بھ ھر آھنگی لذت نبرید و با ھر آھنگی ارتباط برقرار نکنید .

شخصا " دانستن و آگاه شدن " را بھ " نداستن و آگاه نشدن " ترجیح میدھم ھرچند ممکن است من بھ ھر صورت 

 دیِد شما نسبت بھ این موضوع چگونھ است را خودتان میدانید و بس اینکھامتیازاتی را از من سلب کند . 
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 ( ارتباط حسی ) ی گوش دادناصول
شنونده عادی و حرفھ ای آشنا شدیم در چند بخش بھ بررسی این حال آنکھ با چرایی " اصولی گوش دادن " و تفاوت 

تند افعالی امری نیساین اصول کنم کھ بیان  را ای الزم است نکتھ البتھ قبل از ورود بھ این مبحث.  اصول میپردازیم

ول تنھا اص ھمانطور کھ پیش تر گفتیم ھیچ اجباری در پذیرش آنھا نیست ھمچنین باید خاطرنشان شوم کھ تمامی اینو 

برای یک قطعھ موسیقی صدق نمیکنند و باتوجھ بھ شرایط ، سبک و فضای خاص ھر کدام از اصول گفتھ شده 

بھ طور کلی این اصول در دو بخش " برقراری ارتباط حسی و شناخت فنی  کاربرد خاص خود را بروز میدھند .

 موسیقی " خالصھ میشوند .

ھت از این ج زیادی تا حد و اکثر شنونده ھاسیقی در فطرت آدمی جریان دارد خوشبختانھ برقراری ارتباط حسی با مو

برقراری ارتباط حسی بین شنونده و یک قطعھ موسیقی با سطح آگاھی و شناخت شنونده از . غنی و پربار ھستند 

ھ ای قابل توجنکتھ بداند از چھ نوع موسیقی ای لذت میبرد خویش رابطھ ی مستقیم دارد . اینکھ شنونده احساسات 

. برای اینکار نیاز است شنونده فھرستی از احساسات خوشایند و ناخوشایند را در ذھن خود داشتھ باشد و در است 

انتخاب نوع موسیقی و فضای القایی آن دقت کند تا در برقراری ارتباط حسی با آن دچار مشکل نشود . البتھ این بدان 

خاص محدود کند و سبک ھایی از موسیقی کھ ممکن است برایش ناخوشایند  معنا نیست کھ شنونده خود را بھ فضایی

 باشند را برای خود قدغن کند بلکھ ھدف کنترل و شناخت احساسات برای برقراری ارتباط حسی بھتر است .

 رھایی ذھن و روح

 برای برقراری ارتباط حسی بھتر چ باید کرد ؟؟

پاسخ در مھم ترین اصل یعنی گوش دادن است . شنونده برای اینکھ بتواند کمال لذت را از شنیدن یک قطعھ موسیقی 

مورد نظر قرار دھد . در موسیقی در اختیار قطعھ نیز ببرد نیاز است نھ فقط گوش بلکھ ذھن ، روح و روان خود را 

. زمانی کھ شنونده و در آن غوطھ ور شود یقی را لمس ، آن قطعھ موسگوش دادن دقت کافی داشتھ باشد و در ذھن 

 ھنرقطعھ موسیقی کند و خود را میان اصوات رھا کند میتواند لذت و زیبایی غیرقابل وصف یک خود را تسلیم 

 موسیقی را تجربھ کند .

 شرایط

درحال رسیدگی بھ  و شما لحظھ ھایتان استمطمئنا تابحال زیاد برایتان پیش آمده کھ یک آھنگ تنھا پس زمینھ 

این تجربھ درواقع ھمان گوش دادن عادی است . این نوع گوش دادن در نوع خود جالب است  ، خود ھستید ھایکار

مطمئنا تجربھ گوش دادن بھ دیگر  از طرف اما زمانی جالب تر میشود کھ موسیقی جزئی از روح و روان شده باشد .

ی را ھم تجربھ کرده اید . بید ھنگامی کھ چشمانتان بستھ است و زمانی کھ ذھن آرام ا درآرامش بخش یک آھنگ 

این تجربھ بسی لذتبخش تر است از زمانی است کھ چشمانتان باز ، ذھنتان مشغول و اطرافتان شلوغ است .  اغراق

ذت اما چ چیزی باعث میشود آن تجربھ ل بیان کردیم .این ھمان تفاوتی است در رابطھ با کمال لذت و لذت عادی 

 !شرایط  بخش تر باشد ؟؟
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دیگر ، فکری و  وضعیت جسمانی ، ) غالبحس وضعیت روحی ( ،  یمحیطشرایط  این شرایط میتواند شامل

 باشد . وضعیت ھای تاثیر گذار

 

اتاق تاریک و خالی ، پیاده روی در شب ، قبل از خواب ، نیمھ شب و بسی شرایط مثال زدنی دیگر  : یشرایط محیط

 درکنار تشخیص شرایط حائز کھ اساسی یاکھ میتوانند تجربھ لذت بخشی را برای شما بھ ارمغان بیاورند اما نکتھ 

حال پیاده روی شبانھ ھستید چھ نوع  کنیم . یعنی زمانی کھ درچھ اھمیت است ، اینست کھ بدانیم در آن شرایط 

موزیکی میتواند لذت بخش تر باشد یا بھ قولی در آن لحظھ چ میطلبد . این نکتھ نھ فقط برای شرایط محیطی بلکھ 

 برای الباقی شرایط نیز نکتھ ای اساسی است .

ترجیح میدھم نیمھ شب یک مثال برای شرایط محیطی : بنده شخصا برای گوش دادن بھ یک قطعھ پیانوی حزن آلود 

 لذت ببرم نسبت بھ ھر مکان و زمان دیگری ...ریک اتاق از آن  موسیقی و تنھا درفضای تا

 

خالص شوید یا در  حزن آلود و تلخی تمام وجودتان را فرا گرفتھ است ، میخواھید از دستشحس  وضعیت روحی :

آن غرق شوید ؟؟ حس شادی و ھیجان تمام وجودتان را فرا گرفتھ ، میخواھید از دستش خالص شوید یا ھر چ بیشتر 

 خوشبختانھ ھنر موسیقی ھر دو را ممکن ساختھ است .در آن غرق شوید ؟؟ 

یگزین ھم بکند . این امکان جابا احساسی نو موسیقی ولواینکھ محرک احساسات است ، میتواند آنھا را سرکوب و 

ھ اینجاست کزمانی در اختیار شما قرار میگیرد کھ در برقراری ارتباط حسی موفق باشد . حال انتخاب با شماست . 

با ھنر موسیقی شما میتوانید احساسات خود را میتوانید از فھرست احساسات خوشایند و ناخوشایند خود استفاده کنید و 

پیشفرض  بھ صورت تھ نماند کھ ویژگی محرک بودن موسیقی قوی تر از ایجاد تغییر آن است .البتھ ناگفکنترل کنید 

رھایی از غم خواستھ ی ھر انسانی است اما گاھی روبھ رو شدن و غرق شدن در آن میتواند بسی لذت بخش باشد . 

گوش دادن بھ یک قطعھ . پیشنھاد میشود برای  نیز صدق میکندفطری انسان این موضوع برای الباقی احساسات 

موسیقی حتما وضعیت روحی را لحاظ کنید . زمانی کھ نیاز بھ آھنگی پرانرژی دارید سمت موزیک پرانرژی بروید 

. میخواھید شاد باشید ، آھنگ شاد گوش کنید . سعی کنید تا آنجایی کھ ممکن است متناقض عمل نکنید مثال زمانی کھ 

گ شاد نیست ھرگز در آن لحظھ سمت موزیک شاد نروید زیرا ممکن است شرایط روحی بھ ھیچ وجھ پذیرای آھن

ر نسبت بھ آن حس آن لحظھ تان چنان قوی باشد کھ موزیک شاد چاره ساز نباشد کھ ھیچ ، باعث ایجاد حس تنف

 موزیک خاص نیز شود .

 

این جھت تمامی رابطھ ای مستقیم دارند از وضعیت روحی  فکری با ووضعیت جسمی :  و فکری وضعیت جسمی

 . نکات باال برای وضعیت جسمی نیز صدق میکند

 

۶ 
 



 موسیقی برای احساسات یا احساسات برای موسیقی ؟؟

 تاندو نیازھای خو ھمانطور کھ در چند سطر پیش گفتیم این را شما تعیین میکنید . این شمائید کھ بر اساس شرایط

ایجاد  ی نواحساس آن را سرکوب کنیدلحظھ تان بکار بگیرید یا  غالب تعیین میکنید کھ موسیقی را برای تقویت حس

این را ھم باید در نظر گرفت زمانیکھ یک شرایط روحیھ خاص بر انسان غالب نیست نیازی ناگفتھ نماند کھ  ! کنید

ت انیست بھ دنبال این باشیم کھ االن در چ وضعیِت روحی ای ھستیم . در آن شرایط بھ لطف ویژگی ایجاد احساس

 ھنرموسیقی میتوانیم بر اساس سلیقھ و عالقھ خود با ایجاد احساسی خوشایند از آن لذت ببریم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، شخصیت و احساساتتان شرایط را قطعا باید خودتان بر اساس سلیقھ کھ  نشودفراموش در آخر این موضوع نیز 

ھمچنین پیشنھاد دیگری را ھم لحاظ کنید کھ در ادامھ بدان خواھیم پرداخت  اما در این بین باید مواردتعیین کنید 

میشود برای زمانی کھ صرف گوش دادن بھ موسیقی میکنید ارزش قائل شوید ، در ھر زمان و ھر مکانی خود را با 

 موسیقی سرگرم نکنید زیرا تداوم این امر سبب دلزدگی میشود .

۷ 
 



 ھیپ ھاپ و موسیقی ھیپ ھاپ

خوشبختانھ در رابطھ با تاریخچھ ھیپ قبل از ورود بھ بحث محتوای فنی اندکی با ماھیت ھیپ ھاپ آشنا میشویم . 

ھاپ و ورود آن بھ ایران مقاالت مفیدی بھ زبان فارسی موجود است بھ ھمین جھت ما بھ اختصار بھ آن میپردازیم . 

ستی ھیپ ھاپ صورت گرفتھ است اما بازھم گاھی ھیپ متاسفانھ با اینکھ شفاف سازی ھای زیادی در رابطھ با چی

کھ در حقیقت بھ ھیپ وجھ  ( عمل رپ کردن ) یکی پنداشتھ میشوند emceeingھاپ ، موسیقی ھیپ ھاپ و البتھ 

 اینگونھ نیست و ھر سھ باھم تفاوت دارند .

 

 –ابانی شامل : ام سی اینگ ھیپ ھاپ یک سبک زندگیست ، فرھنگی متشکل از چھار ھنر ارزشمند با زمینھ ای خی

 دی جی اینگ -برک دنسینگ  -گرافیتی 

اینھا چھار عنصر اصلی فرھنگ ھیپ ھاپ ھستند گاھی در کنار آنھا و گاھی بھ عنوان زیرمجموعھ ای از آنھا 

 ھنرھای متنوعی چون سمپلینگ ، بیت باکسینگ و ... نیز جریان دارند . محور کلی این فرھنگ بیان عقیده ، بیان

اعتراض بھ خصوص نسبت بھ تبعیض نژادی ، ایجاد یک سبک زندگی و البتھ سرگرمی بوده است کھ با گذر زمان 

 دستخوش تغییراتی اساسی شده و درحال حاضر بیشتر جنبھ سرگرمی و تجاری آن مورد توجھ قرار گرفتھ است .

Emceeing تون فقرات موسیقی ھیپ ھاپ یا ھمان عمل رپ کردن کھ زیرمجموعھ ای از فرھنگ ھیپ ھاپ و س

 است.

)  کھ یک سبک موسیقی در موازات فرھنگ ھیپ ھاپ است و  Hip Hop Musicو درنھایت موسیقی ھیپ ھاپ ( 

خود دارای ژانر ھا و سبک ھای فراوان است . زادگاه موسیقی رپ یا ھمان موسیقی ھیپ ھاپ نیویورک آمریکاست 

 و حدودا نیم قرن از تولد آن میگذرد .

 

 

۸ 
 



 فنیمحتوای  -اصولی گوش دادن 

در صفحات قبل بیشتر تمرکز ما بر روی مبحث " ارتباط حسی " بود کھ با توجھ بھ اینکھ بحثی فطری و ریشھ دار 

غنی و پربارند اما مسئلھ ای کھ اکثر شنونده ھا در آن  در طبیعت انسان است میتوان گفت اکثر شنونده ھا از آن جھت

و سبک  حتوای فنی " خاص خود را داراستاز موسیقی " م ی. ھر سبکفنی " است " محتوای  سررشتھ ای ندارند

قبل از ورود بھ این بحث ھم باز تاکیید میکنم کھ ھیچکدام از  .نیست مستثنا مورد بحث ما رپ نیز از این قاعده 

ی رپ بدانند ضرب ، فلو ، امری نیستند . الزم نیست ھمھ شنونده ھا افعالیاصولی کھ درموردشان صحبت میکنیم 

 گوش ( نھ ھر آھنگی ) . چیست اما اگر بدانند و با علم بھ محتوای فنی آن بھ یک موزیک رپ حرفھ ای.تکنیک و .

آشنا با آن در ادامھ کھ شک چندین برابر لذت خواھند برد ھمچنین برای بحث " نقد حرفھ ای "  ، بدونفرا دھند 

 . ختلف بررسی کنیممدر ھمین راستا سعی میشود این بخش را از ابعاد میشویم ، تسلط بھ محتوای فنی الزم است . 

 مبانی پایھ یک آھنگ رپ

 را بررسی کنیم .رپ ی مختصر با ھیپ ھاپ و موسیقی رپ میخواھیم مبانی پایھ یک آھنگ بعد از آشنای

فلو  – لیریک -رپر رپ کردن(  ووکال خواننده یا ھمان میکس آمیختھ شدندرھم  شاملبھ بیان ساده یک آھنگ رپ 

کھ  بدون ووکال خواننده آھنگ خالی بھ بیان عامیانھ ھمان - Beat  - Instrumentalو بیت (  )ریتم  –استایل  –

 . است میباشد ) و ملودی دارای ریتم 

 )  lyric( لیریک

ی متشکل از ابیاتی کوتاه و در حد چند کلمھ سبکی ھمانند پاپ دارای لیریکاست .  شعر یا ھمان متن آھنگ ، لیریک

رپ داستان  گ را پر میکند اما در مورد لیریکاست کھ خواننده با کشیدن و اضافھ کردن ملودی بھ آنھا فضای آھن

 کامال متفاوت است .

رپ ، سرزمین کلمات و سیالب ھای ھم وزنی است کھ با اجرای ریتم دار ، کوبنده و شناور رپر ھمراه  " لیریک

 میشود برای خلق یک آھنگ رپ "

 :پیش فرض بھ صورت زیر است  درحالت رپ لیریکساختمان 

Intro-Verse-Chorus-Verse- Bridge-Chorus-Outro 

تلقی میشود سپس ورس کھ میتواند ھشت آھنگ رد کھ بھ عنوان مقدمھ ) قرار میگی Introدر ابتدای آھنگ اینترو ( 

کھ بھ نوعی جدا  Chorus( ابیات دارای قافیھ و وزن ) را در خود جا دھد . سپس Bar یا خط  یا شانزده الی دوازده

د باش ، ریتمیک یا ملودی وار کننده ورس ھا از ھم میباشد قرار میگرد کھ آن ھم میتواند شامل تکرار دو یا چھاربیت

و  کروسیا  کروسپل ارتباطی بین ورس و  میتواند بھ عنوان Bridge. بعد از اینکھ ورس دوباره قرار گرفت 

 تلقی میشود . پایان آھنگورس قرار بگیرد و در نھایت اویترو کھ 

۹ 
 



برای توضیح چگونگی ساختمان یک موزیک رپ بیان شد و الزم  و استاندارد بھ عنوان مثالی پیش فرضاین ساختار 

 فراوان است .ساختار آن حتما بھ ھمین ترتیب باشد و امکان جابجایی و نوآوری در ساختمان یک آھنگ رپ نیست 

 ) ۱اندر احواالت رپ فارسی ( 

جایگزین شده کھ عالوه  برای اصطالحات موجود در رپ واژه ھای معادلی بھ عنوان واژگان فارسی رپ فارسیدر 

ارسی واژه ای فبعضا حتی و معنای آن واژه بھ درستی بیان نمیکنند بر اینکھ برای واژه معادل بودن مناسب نیستند 

  نیز تلقی نمیشوند چ بسا توصیھ میشود کھ از ھمان لغات اصلی استفاده شود .

 ) Chorus –کروس ھمخوان (  –)  lyric - مثال : کالم ( لیریک

ت اس لغتی خاص بھ معنای متن یک ترانھ یا آھنگ،  لیریک بیان میکنند . لیریکبرای معادل  ای کالم " را واژه" 

کھ یادآور متنی شامل کلمات وزن دار و قافیھ دار ! اما " کالم " بھ معنای سخن و گفتار است و کوچکترین ارتباطی 

نمیتواند داشتھ باشد ھمچنین ریشھ واژه " ندارد و آن است  با متن ترانھ آن ھم متنی کھ وزن و قافیھ از اصول پایھ

 است نھ فارسی . عبریکالم " 

صامت و گُنگ است . البتھ این واژه میتواند گاھی با توجھ فارسی ، " ھم خوان " کھ معنای لغوی آن در دستور زبان 

را دو یا چندنفره اجرا کنند . اما در حالت  Chorusبھ معنای دیگرش اندکی کاربرد داشتھ باشد آن ھم زمانی کھ 

 ھیچگونھ کاربردی ندارد .این لغت تک نفره است  کروسکھ اجرای عادی 

. بعضی از منابع فارسی آن را ھمسان با ست یعنی ضربِ آھنگ ، ھمانطور کھ از ظاھر واژه پیدا" ضربآھنگ " 

ریتم قرار داده و برخی آن را با تمپو ( سرعت ریتم ) یکی میداند . بھ ھرصورت واژه ضرب آھنگ در فارسی 

 را یدک بکشد . Beat) میباشد و نمیتواند معنای  Beat - Instrumentalجزئی از کلیت بیت ( 

 google translate باب کرده اند بھ احتمال فراوان این لغات را دررپ فارسی در  راکسانی کھ چنین واژه ھایی 

ایرادی اکثر ترجمھ ھا صحیح باشد اما  است ممکن. در نظر گرفتند وارد کرده و ترجمھ آن را بھ عنوان واژه معادل 

از آن لغات در زبان فارسی معنا و مفھومی متفاوت  ترجمھ ی این وارد است بھ آن جھت است کھجریان کھ بھ این 

چ بسا بھتر است کھ از ھمان واژه ھای اصلی بھ جای معادل غلطشان کھ واژه ھای اصلی تعریف میکنند دارند چیزی 

 استفاده شود .

 رپ اجزا و محتویات لیریک

 و انواع آن)  Rhyme(  قافیھ

صرع ھای م پایاندر است کھ  ھم آھنگ و ھم وزن معموال کلماتی، )   Rhymeرایم (قافیھ یا ھمان از عام تصور 

افیھ ق حالت پیش فرض میتوان بھ عنوان، در ابیات قافیھ  قرارگیرینحوه تعریف و  ایناز  . دنقرار میگیرموازی 

در ابیات نیز  ھاد و نحوه قرارگیری آننانواع مختلفی دار ) رایم ھا ( کلمات ھم وزنیاد کرد . بھ طور کلی  گذاری

 . ع ھای موازی نیستندو تنھا محدود بھ قافیھ اخر مصرباشد از آن چیزی کھ تصور میشود ، میتواند متغیر و متفاوت 

 
۱۰ 

 



قسمت تکرار شونده از آخرین کلمھ مصرع ھای موازی  درواقع،  بنا بر تعریف ادبی آن این نوع قافیھ :قافیھ ابتدایی 

در  . آن را در شعر کھن فارسی بھ وفور میتوان یافت ھای از نمونھابتدایی ترین و ساده ترین نوع قافیھ کھ  است .

 این نوع قافیھ اگر کل کلمھ در مصرع ھای موازی عینا تکرار شود " ردیف " تلقی میشود .

 مثال ، اگر لغات زیر را آخرین کلمات مصرع ھای موازی در نظر بگیریم :

 . یباشدمبیت : نگ ( نون و گاف ) اینجا قافیھ  نگت – نگلمیباشد /  بیت : بان (ب الف نون) قافیھ بانیاخ – بانپاس

 

تعریف نوین قافیھ دیگر بمانند باال تنھا قسمت تکرار شونده ی یک کلمھ نیست . قافیھ میتواند ھم :  قافیھ تک سیالبی

یک کلمھ باشد . تفاوت دیگر این نوع قافیھ در شرط " تکرار" بھ تنھایی خودش یک کلمھ باشد و ھم میتواند قسمتی از 

تکرار بخشی از کلمھ قافیھ نیز اشکال تلقی نمیشود .  کھ است ، شرط این نوع قافیھ ھم وزن بودن است در عین حال

 تک سیالبی ( تک ھجایی یا تک بخشی ) است .، ساده ترین نوع این سبک قافیھ 

این مدل قافیھ را با  .)  و در نھایت قافیھ اند   Raft – Bandسیالبی و ھم وزن (: جفت لغات تک بند  –رفت 

 عنوان (( تک قافیھ )) نیز معرفی میکنند .

د مان ) میباش –ت  –گاه ) و دیگری سھ سیالبی ( ساخ  –یکی از این کلمات دو سیالبی ( پاس :  مانساخت – گاهپاس

)   Man – Ganگان :  –ھر دو لغت ھم وزن و ھم آھنگ است ( مان ھمانطور کھ مشاھده میشود قسمتی از اما 

 پس ھر دو واژه قافیھ محسوب میشوند .

 

اشعار  و دردوسیالبی بودن این نوع قافیھ ھا میتواند تنھا در یک یا دو کلمھ میتواند خالصھ شود :  قافیھ دو سیالبی

 میشد .ابتدایی موسیقی رپ بیشتر از این دستھ قافیھ ھا استفاده 

 ی روز خوب میاد ) –( ھیچکس  ایراندر حال ساخت و ساز  -بیکار ھیچکدوممونم نیستیم -۱

این نوع قافیھ ھرچند دوسیالبی  وزن اند . ران ) و ھم –کار : ای  –: ھر دو واژه دوسیالبی ( بی ایران  –بیکار 

 در یک لغت اجماع شده است (( تک قافیھ )) تلقی میشود . ھر دو سیالب است اما چون

 درکم کن ) –( یاس  کنحرکت نگو جلوی راه وایستادی آقا  -کن  درکمآخھ بابا باغت آباد منو -۲

حر+کت ) دو واژه ی دوسیالبی و ھم وزن کھ قافیھ بیت باال  –: درکم و حرکت ( در+کم  کنحرکت  –کن  درکم

 تلقی میشود . (( کن )) در مصرع ھای موازی نیز ردیف میباشند .

 درکم کن ) –( یاس  تفاھمھگذشت وقتی کھ می گفتند مھم  -وفا گمھ و توی پول چیزی بھ اسمھ -۳

و تک سیالب اند کھ در موارات واژه ی " دو لغت جداگانھ گمھ " وفا و " : در مصراع اول  تفاھمھ – وفا گمھ

 تفامھمھ " در مصراع دوم جفت سیالب و ھم قافیھ تلقی میشوند .
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رپ موجب آن شد کھ قافیھ ھای چندسیالبی با  لیریک کردناھمیت قافیھ در زیبایی و موزون :  سیالبی قافیھ چند

چند قافیھ ای )) رواج پیدا کنند . این دستھ از سیالب ھا میتوانند از یک کلمھ تا چندین کلمھ  قافیھ ای وعنوان (( جفت 

 " خالصھ میشوند .تا ھشت سیالبی  دو" واژه ی  " دو یا سھ " را شامل شوند کھ معموال در

 مثال :

 ۲۴اینجا ایران | آلبوم  –( بھرام نفت خام داره کھ زنده است تا وقتی کھ  – ھفت ھزار سالھاینجا ایران ی گربھ -۱

 ساعت ) 

ھمانطور کھ مشاھده میکنید آخر مصراع اول (( ھفت ھزار سالھ )) با (( نفت خام :  نفت خام داره – ھفت ھزار سالھ

 داره )) در مصراع دوم ھم وزن و  ھم آھنگ و ھم قافیھ است . سھ لغت کھ جمعا بھ پنج سیالب تقسیم شده اند .

" Haft-He-zar-Sa-le = Naf-te-kham-da-re " : تقسیم بندی سیالب ھا 

 –( بھرام  بایھ قابخیلی ھا وقتی مردن عکسشون بدرقھ نشد  –جایھ خواب ملت خالف میکنن تا برن زندون واسھ -۲

 نامھ ای بھ رئیس جمھور )

 : جفت قافیھ ایھ سھ سیالبی . جا+یھ+خواب = با+یھ+قاببایھ قاب  –جایھ خواب 

|  با من قدم بزن –( علی سورنا  حرکت دلیلھ آغازه/ سکون مرگ انسان بودنھ ، رفتن تقدیر پاھاتھ با من قدم بزن -۳

 آلبوم آوار )

و ھشت سیالبی سھ قافیھ اییک بیت   

سیالبی = حر+کت+دَ+لی+لھ+آ+غا+زه ۸رف+تن+تق+دی+ره+پا+ھا+تھ =   

 

میشود  تا چند سیالب باشد . آن سیالبی کھ در گفتار بر رویش تاکیدھر کلمھ میتواند شامل یک سیالب ھای تاکیدی : 

تباط دارد و یدی میگویند . معموال تاکیدی بودن سیالب ھا با نوع بیان ، لھجھ و گفتار شخصی فرد اررا سیالب تاک

سبب  تاکیدی بر روی ھر یک از چھار ضرب اصلی ھای سیالببیان کردن متفاوت باشد .  میتواند برای ھر شخص

 ایجاد و حفظ ریتم میشود .

 چیدمان قافیھ

در مثال ھای باال تنھا قافیھ ھای آخر مصراع ھا را . یھ بر حسب تعداد سیالب آشنا شدیم تا بدین جا با انواع قاف

) محدود بھ قافیھ ھای آخر  ھم وزنکلمات  – Rhymeرایم (  کھ این نکتھ را نباید نادیده گرفتاما بررسی کردیم 

 نیست . ) Barبیت ( خط یا 

 این) برابر است با چھار ضرب ، با قرار دادن کلمات بر روی  Bar –در اکثر موزیک ھای رپ ھر بیت ( خط 

کلمھ  ازخالی  ضرب ھاالبتھ گاھی مثال با استفاده از تکنیک مکث یکی از  میشود ایجاد ( خط ) چھار ضرب یک بیت

رکدام از این چھار میتوان بر روی ھرا  )  Rhymesرایم ھا (میماند کھ جلوتر در مورد آن نیز بحث خواھیم کرد . 
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چند مثال ذکر چینی وجود ندارد . با  رایمرپ در در  میتوان گفت محدودیتی برای لیریک ضرب سوار کرد ، پس

 بحث رایم چینی را پیش میبریم .

 

 

در نمودار باال طرز قرارگیری واژه ھا بر روی چھار ضرب اصلی را با ھمان سبک قافیھ چینی کھ قبال در موردش 

صحبت کردیم مشاھده میکنیم . ھمانطور در جدول باال مشخص است ضرب دو و چھار بیشترین کاربرد را برای 

 رایمینگ در رپ فارسی است .قافیھ گذاری دارند . این سبک رایم چینی رایج ترین سبک 

 

 در رپ فارسی رایمینگ متفاوت چند نمونھ

 جمھ پر شھجمتا جمعھ شب  -روضھ تو برو . گنده وسُر و ُمر -۱

 پشت پورشھحاال  ولی آبی/ گاوی دی نیسان رونمی ،دیرو 

 مغز ) –( علی قاف 

 

رایم ھای دیگری ھم بکار برده است .  لیریکھتر شدن وزن این دو بیت ھم درکنار قافیھ آخر مصرع ھا ، برای ب

دیرو و میروندنی کھ با وزن متفاوت از قافیھ آخر مصرع در بیت دوم قرار گرفتھ اند ،  –برای مثال : گاوی و آبی 

 اصطالحا بھ این نوع رایم ھا ، رایم ھای درونی گفتھ میشود .

 

 وطن نوشتم پایھ ای یا نھ واسھ / میورق / کھ پای ھر وقت منو از یادت نبر  -۲

 برعکسھ  /برگشتھ / لجن کھ  / منم یھ/ بذاری کجم تو راھھ قدم خوام امشب با من می

 نھ غزه ضد جنگھ میگھ  بحث کھ نفس کش / فقط یھ/  سقطھمیمونھ لقد لھ زیره ، جماعتشو 

 ) ھنوز پایھ ای یا نھ ؟؟ –( بابک تیغھ  فقط شعریھ تن لش کھ ھست ھمھ کاراش 

 چھار سھ دو یک

 بھ علم یا ثرت بھ چی اعتقاد داری ؟ بھ عشق یا نفرت اعتقاد داری ؟بھ چی 

 مھم تفاھمھ گذشت وقتی کھ می گفتند چیزی بھ اسمھ وفا گمھ و توی پول 

 اون اشک چشام بودش ورق کتابا خیس بود می دیدم دم کتابخونھ من ھنوز یادمھ تو رو

 حتی کچلباشی  میزنیم کلھ تو با ما بد باش فقط سلمونی نرو
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اما در عین حال دارای نظم و ریتم مناسب  ھا با اینکھ پراکنده اندرایم این است کھ ابیات باال نکتھ ی جالب در مورد 

اگر دو بیت باال را در نمودار  مصراع دوم بیت دوم نیز میتواند نمونھ ای خوب از تکنیک قافیھ بازی باشد . ھستند .

چھار ضربی بگذاریم میبینیم کھ کلمات ھم وزن  بر روی ضرب ھای مختلف قرارگرفتھ اند . مثال ضرب سھ بیت 

 خوام )می  –نوشتم می اول با ضرب اول بیت دوم ھم وزن شروع میشوند ( 

 

 رفتھ وقت نیستدر / ھر کـس بھ سمتی  -تھ دیگ /  رسید بھ/  نفتی کھ/ کف گیره  -۳

 ؟؟ ھنوز پایھ ای یا نھ / توش قدم گذاشتن پس بگو سختھ با من  /کجھ تا تھ من میرم راھی کھ 

 ھنوز پایھ ای یا نھ ؟؟ ) –( بابک تیغھ 

 

باال بنگریم ، میبینیم کھ عالوه بر قافیھ ھای ثابت آخر مصراع ھا (  بھ چھارضرب بودن ابیات بھ لیریک اگر با علم

بر روی ضرب یک و سھ  نیز پایھ ای یا نھ ) بین جملھ –بیت اول : تھ دیگ / وقت نیست | بیت دوم : کھ کجھ تا تھ 

عد از بھمچنین  . در رفتھ وقت نیست –مانند نفتی کھ / رسید بھ | ھرکس بھ سمتی ھچندین قافیھ چیده شده است ، 

قافیھ پایانی مصراع اول بیت دوم (( کجھ تا تھ )) کلمھ ی ھم آھنِگ (( سختھ با من )) آمده است کھ بھ آن اصطالحا 

 قافیھ قرینھ گفتھ میشود .

 

  ھمھ سر بھ سرش/ بھ خاطره اونھ   وضع مملکتش/ اینو بھش میگیم و اینکھ بده بده بده نکش -۴

 ھستش وقت ترکشذاریم با اینکھ خودمون عادتھای بد داریم کھ دیگھ می

 

کوتاه و بلندی مصرع و ابیات نیز دارای محدودیت نیست . ھمانطور کھ در لیریک باال میبینیم کھ ھیچکدام از مصرع 

  ت .ھا نھ با مصراع موازی خود و نھ مصراع دیگری ھم اندازه نیستند اما بااینحال ریتم حفظ شده اس

 

نکتھ ی  . میتواند متغیر باشد ررپ چقد کھ ساختار لیریکمتوجھ شده باشید تابحال  یحتملبا توجھ بھ مثال ھای باال 

و در مقابل سوار کردن سیالبی ھای تاکییدی بر روی ھر ابیات رابطھ ی مستقیمی با رایمینگ  و ریتم آخر اینکھ وزن

پربار از بُعد وزن نیز  بھ موازات آنغنی تر باشند رایمینگ  از نظر ابیات ھھر چ یک از چھارضرب اصلی دارد .

 خواھند بود .
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در رپ  ی کم رنگ است . ساختار ھای لیریک) : متاسفانھ نقش رایمینگ در رپ فارس ۲اندراحواالت رپ فارسی ( 

فارسی دارای محدودیت و در مقابل تنوع اندک است . بھ طور کلی از نظر رایمینگ رپ فارسی را میتوان بھ دو 

خوبی را دنبال میکنند اما از آن طرف محتوا و معنا را قربانی میکنند  ادستھ تقسیم کرد . دستھ اول کھ رایمینگ نسبت

رو بھ  ومتوسط . دستھ دوم معناگرایانی ھستند کھ رایمینگ دارد  ھمچنین فضای کاریشان از رپ واقعی فاصلھ زیادی

 اعتدال و و رایمینگ را فدا میکنند برای معنا و مفھوم . البتھ در این بین افرادی ھستند کھ حد وسط و فنپایینی دارند 

 را دنبال میکنند اما متاسفانھ در اقلیت اند .

 

 

 )  Contentمحتوا (

عناصر بیشترین سھم را در نسبت بھ دیگر  لیریک درباره ی آن صحبت میشود . چیزی کھ در لیریک محتوا ، ھمان

یک  برای محتوای لیریک ھستند . اجزای جدانشدنی لیریک، محتوا نیز در کنار بحث فنی  یک آھنگ رپ دارد .

گاھا"  استفاده کند . موضوعی برای ایجاد محتوای لیریک آھنگ رپ محدودیتی وجود ندارد ، رپکن میتواند از ھر

 و با فضای آھنگ ھم ارتباطی نداشتھ باشد اما عموما محتوا متناسب با فضا موضوع محتوای لیریک حتی ممکن است

  آھنگ انتخاب میشود . ژانر
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 رپ فارسی و موضوعات رایج ژانرھا

مختلف رپ آشنا شد . ژانر یا ھمان سبک کھ دراینجا بھ معنای  برای شناخت بھتر محتوا ابتدا نیاز است با ژانرھای

دستھ بندی قطعات یک سبک موسیقی ، براساس مبناھای مختلف است . با توجھ بھ محوریت این نوشتار و ضیق وقت 

در ھیپ ھاپ فارسی را ، آن ھم خالصھ وار بررسی رایج و بعضی ژانرھای شناختھ شده ، کلی  موضوعات فقط، 

در آینده ای نزدیک مفصالً ژانرھای موسیقی ھیپ ھاپ و  تا با محتوای کلی رپ فارسی آشنا شوید .میکنیم 

،  Horrorcore  ،Christian hip hop  ،Trap  ،Chopper  ،Trip hopمخصوصا ژانرھای ناآشنا تر مانند 

Rapcore اھیم کرد .و ... را معرفی خو 

 

ژانری از موسیقی ھیپ ھاپ کھ در آن موسیقی رپ با موسیقی پاپ  ) : Pop-rap / Hip Popرپ (  –پاپ 

  تلفیق میشود .

 

 ) R&Bتلفیقی از رپ و آر اند بی (  : )  Hip hop soul-ھیپ ھاپ سول یا ھمان  رپ ( –آر اند بی 

 

ھمانطور کھ از نام آن پیداست مرتبط با مسائل عشقی و رابطھ ی بین دو نفر است . فضای  " الو" دیس الو :  /الو 

بدون شک فراگیر ترین "  دیس الو"  است .)   Lightاحساسی و الیت (پرانرژی ، عموما  موضوعکاری این 

 ل بھ یک ژانرفراگیری آن سبب شده است کھ در رپ فارسی تبدی" است .  گنگدرکنار "  فارسی ، رپ موضوع در

با شکست عشقی و خیانت است و دقیقا میتواند درمقابل محتوای یک  طھبمحتوای آن عموما در رارپ شود . پایھ 

عموما این دستھ از آھنگ ھا در رپ فارسی فضایی غمگین و حزن آلود دارند و آھنگ " الو " قرار بگیرد . 

، البتھ در اکثر مواقع ھم آھنگایی با این موضوع  پ استمحوریت محتوای آن بیشتر شبیھ بھ محتوای موزیک ھای پا

از آھنگ ھا در ھیپ ھاپ  سبک. موزیک ھای مشابھ این اجرا میشوند  Hip hop soulو  Hip Popبھ صورت 

) ، کوبنده و خشن است . محوریت محتوای آن نیز بیشتر بر  Darkفضایی دارک (  ،آمریکا دارای خشونت بیشتر 

 مبنای تخریب طرف عشقی مقابل است .

 

 عمومااین ژانر را در ایران با واژه ی " گنگ " میشناسیم . محتوای آن  ) :  Gangsta rapگنگستا رپ ( -گنگ 

ادعا و  سکس ،دختر و  جنس زن ،استفاده ابزاری از مخالفت با ھمجنسگرایی ، مطرح کردن موضوعات خشن ،  "

ردی ، بھ رخ کشیدن ویژگی ھای ف قتل ، نزاع و درگیری فیزیکی ، پلیس ، مخالفت با تبعیض نژادی ، ، لفظی کلکل

در رپ فارسی بیشتر مانور محتوا البتھ  ." شامل میشود  دخانیات و در کل بیان اعمال خالف عرف و فروش مصرف

بیان آن نیز  نحوهمیباشد . "  دختر و سکس –لفظی  ادعا و کلکل - ت الکلیو مشروبا بر روی " مصرف مواد

۱۶ 
 



فضای این دستھ از آھنگا در رپ فارسی خشن ، پرانرژی ، بعضا  رکیک است . سرشارست از کلمات معموال

 فانتزی یا لش است .

 

رپ آمریکا است . ا در رپ فارسی بسیار متفاوت از آھنگ ھای پارتی موجود در ھ این سبک آھنگ پارتی :

مشخصا محوریت این موضوع در ایران گفتن از مھمانی ھای شبانھ ، گاھا مسائل عشقی ، شادی و پارتی است با 

 اندکی چاشنی گنگ در فضایی پرانرژی و ریتمیک

 

 و تلخ غمگین در فضایی بیان مشکالت اجتماعدر رپ فارسی محدود است بھ اجتماعی : 

 

عقاید ، اعتراض بھ تبعیض ھا و سیاست ھای غلط با بیانی عموما ُرک ، کوبنده و خشن . بیان سیاسی :  –اعتراضی 

رپ فارسی در پرداختن بھ این موضوعات در حد مطلوبی فعال است البتھ محور " سیاسی " آن بیشتر حالت 

 غیرمستقیم دارد .

 

در آن میتوان محور کھ فان یا ھمان طنزاندک است . ژانر تعداد اھنگ ھای رپ فارسی در این ژانر ) :  Funفان ( 

 با لحنی طنز و طعنھ آمیز بیان کرد . موضوعات مختلفی را

 

بر روی این ژانر نیز در ایران کم کار شده است . ژانری کھ روایت ):   Storytellingداستان سرایی (

وی میتواند داستان را حول در این ژانر رپکن بھ عنوان را موضوعات مختلف بھ صورت داستانی را پیشھ میکند .

این ژانر دارای قابلیت پرداختن بھ  ضمایر اول شخص ( من ) ، دوم شخص ( تو ) و سوم شخص ( او ) بیان کند .

 موضوعات مختلف است و محدود بھ موضوع خاص یا فضای خاصی نیست .

 

" جھان بینی ، مشکالت طورکلیبھ محوریت ان سیاسی " است . –ل ژانر " اعتراضی بھ نوعی مکم : گرا مفھوم

، سیاست ھای حاکم بر جھان و بھ چالش کشیدن دیگر مسائل فکری و اعتقادی " فرھنگی ، انتقاد ، دین و مذھب 

" ،  Darkفضای حاکم بر این مدل آھنگ ھا دارک " گاھی ُرک و گاھی غیرمستقیم است .  نیزمیباشد . نحوه ی بیان 

 . تخشن اسوھم آلود ، مبھم و گاھا 

اینھا موضوعات و ژانر ھای نسبتا رایج در رپ فارسی اند ، خوشبختانھ رپ برای انتخاب موضوع و محتوا دارای 

حال انکھ با ژانر ھا و موضوعات نسبتا رایج آشنا شدیم  محدودیت نیست و جا برای نوآوری و خالقیت فراوان است .

 ابزار محتوا میپردازیم .بھ بررسی  ، ام بحث محتوای لیریکبرای تکمیل و اتم
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 ابزار محتوا

ی آرایھ ھا رپ میشوند . نی تر و زیباتر شدن محتوای لیریکترفند ھایی کھ سبب ھر چھ غ ، نیاز ھا واعمال ، ابزار 

 زایی در غنی تر شدن محتوای لیریکنقش بسیا ھمان ترفند ھا و فنونی کھ سبب زیباتر شدن شعر میشوند ،  ادبی

 بھ دو بخش لفظی و معنوی تقسیم میشوند . آرایھ ھااین ،  دارند

 لفظیآرایھ ھای 

 : تکرار یک واج یا حرف در یک بیت بھ طوری کھ سبب ایجاد نوای موسیقیایی شود .آرایی واج

 )مغز  –قاف تا ب /  ۸خاره ( ب بچند اس ( BMW ) م وب ین ببھ علم ب بچسبره آمثال => 

 مجنون شھر ) –ست الکل ( علی سورنا مرد مرفین و مرام و مردن م /  ردممعرفت بھ مرگ مثل م،  ممثال => 

 با معانی متفاوت در لیریکآوردن دو کلمھ مشابھ از لحاظ تلفظ و امالء  جناس تام :

 )بیدار شو   -رض  (برون راست بگو / از کی سبقت میگیری از راست دروغ این ھمھ ، یھ کم  مثال => 

 اختالف در معنا و نوشتار -نظر تلفظ و بیان شباھت از جناس لفظی : 

 ناجی ) –( فدایی  طعمھ ان (تو من)شبا ارازل میکشن سرک / ھر از گاھی دنبال مثال => 

 ھای معنویآرایھ

ای آشنا و آوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت کھ در خارج از آن بیت یا عبارت نیز رابطھمراعات النظیر : 

 ا برقرار باشدخاص میان آنھ

اره  واردمولی بیشتر ازت  خارجماصال بر فرض  تختستندارم وقتی مغزت دفتر احمق من نیاز بھ  مثال =>

 نیستم مثھ توئھ خالھ زنک غیبتاھل  حاضرممن؛ھمیشھ 

...  و دیگری معنای دور از ذھن نزدیک بھ ذھنواژه کھ دارای دو معنی است ، اولی معنای  یک استفاده ازایھام : 

 با جناس تام اشتباه گرفتھ میشود . گاھی اوقات کھ کھ پرکاربرد ترین آن ھمان ایھام ساده است ایھام انواع مختلفی دارد

 زندگی )  –( فدایی  خوردنی قرص : ُمسَِکن –| قرص : محکم  باشقرص مثال => زندگی سرتا تھ درده پس تو 

 آید.یت یا عبارت بھ کار رود آرایھ تضاد پدید میھر گاه دو واژه با معنای متضاد در یک بتضاد : 

 مجنون شھر )  –( علی سورنا تلخ بگو شاد بگو سرد بگو داغ / بگو چپ بگو راست بگو  مثال =>

ای برقرار کنیم و مثالً رابطھ »)ب«و » الف«ھرگاه در یک بیت یا عبارت بین دو مورد (مثل : ) عکس (قلب

را آورد و در بخش دیگری از ھمان بیت یا عبارت بین آن دو مورد » ب«، »الف«است یا » ب«، »الف«بگوییم

 گیرد. شکل می"  عکس " ھمان رابطھ را برقرار کرده اما جای ان دو را با ھم عوض کنیم آرایھ
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حاال وقت خواب نیست  -( علی سورنا  بدن توی سلولاما من دیدم کلی -ھر ادمھسلول تو بدنھ گفتی یھ دنیا  مثال =>

( 

 ، لف و نشر ، تضمین ،( اشاره )  تلمیح ، ( مقایسھ ) قیاس ) ،Paradoxنما (متناقض اغراق (مبالغھ) ، استعاره ،

ای ادبی کھ سبب و دیگر آرایھ ھ آمیزیحس ،تشخیص ( جان بخشی ) ،  کنایھ ،مجاز  ،تشبیھ  ،مثل  ، حسن تعلیل

 رپ نیز یافت میشود . ای اکثر آنھا نمونھ ھای در لیریکمیشود و بی شک بر لیریکزیباتر شدن 

 

 دارد . لیریک بازی با کلمات نیز مانند آرایھ ھای ادبی کاربرد فراوانی در محتوای ) : WordPlayوردپلی (

  عاشقم ) –|جمع این حروف میشود : استقالل| ( سروش ھیچکس عاشق الفبا ، سین ت قاف،الم الف بعدش الم :  مثال

نھ باشگاه ) مردت میکنھ نھ  –اص لنگھ ) جنس ضدت نباش گاه ( نباش  – "خودتو نباز اصال" ِگھ ( اصالمثال : 

 مواد 

 

دن یبی شک اینکھ یک رپکن بتواند فضای آھنگ و لیریک را بگونھ ای بسازد کھ ذھن شنونده با شن تصویرسازی :

آن درگیر تصویرسازی شود سبب دلنشین و زیبا تر شدن یک آھنگ میشود . بھ ھمین دلیل تصویرسازی نیز از ابزار 

 پرکاربرد محتواست .

 

مثال : زاخار ،  هللا وکیلی ، ملتفتی  - استفاده و تکرار یک واژه یا عبارت جالب بھ منظور باب شدن آن تیکھ کالم :

 ؟؟

 

از حیاتی ترین نیازھای لیریک رپ ، کلمات متنوع است . اگر رپکن در ذھن خود بتواند  فرھنگ لغت گسترده :

 لغات فراوانی را پرورش بدھد محتوای لیریک او نیز پربار تر میشود .

 

لیریکی کھ بتواند ھم از نظر محتوا و ھم از نظر فنی شنونده را جذب خود کند را میتوان یک لیریک کامل خواند . 

گفتھ ھای باال میتوانند در صورتی کھ درست و در جای مناسب بکار گرفتھ شوند بھ کامل شدن لیریک ھر یک از 

حتما  ستایا ھر لیریکی الزم است ھر لیریکی نیازمند ایھام و جناس البتھ نباید اشتباه برداشت کرد کھ کمک کنند . 

 ر کدام میتواند مفید باشد .داستانی باشد . با توجھ بھ شرایط ، فضا و سبک آھنگ بھ کاربردن ھ
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 ) Flowفلو ( 

 فلو ، ترکیبی است از دو عنصر ریتم و رایم

بھ نقل از کتاب " تحلیل ردیف موسیقی ایران " ریتم عبارت از گردش و دور زمان ھا و  –)  Rhythmریتم (

کششھای نت ھا یا نغمھ ھای موسیقی است کھ باھم متناسب بوده و با نظم و ترتیب معین از نظر کمیت و کیفیت ، 

 د .در زمان مشخص "ریتم" گفتھ میشوجریان میابند . بھ بیان ساده تر در موسیقی بھ تکرار مستمر یک فرآیند پایدار 

ھمان "قافیھ" است ، البتھ باید دانست کھ رایم تنھا شامل قافیھ ھای پایانی ( قافیھ آخر مصرع ھای موازی )  –رایم 

نمیباشد و انواع قافیھ ( درونی ، قرینھ و الی آخر ) را شامل میشود . این را نیز باید در نظر گرفت کھ رایمینگ قوی 

 ایش وزن ابیات نیز میشود .سبب افز

) با استفاده از رایمینگ مناسب و حفظ وزن لیریک ، در  Instrumental - atBeشناور شدن بر روی بیت ( 

موازات آن سوارکردن سیالب ھای تاکیدی لیریک با زمانبندی مناسب بر روی چھار ضرب اصلی کھ موجب ایجاد و 

 حفظ ریتم میشود را فلو میگویند .

بھ طور کلی میتوان گفت کھ بخش اعظمی از فلو مرتبطست با نوشتن ، وزن و رایمینگ لیریک و حفظ آن نقش 

بسیار مھمی دارد . بخش مھم دیگر آن نیز اضافھ کردن ریتم بھ لیریک است . کنترل صدا و نحوه ی بیان در اجرا 

) ھم باشد یعنی محدود بھ تمپوی  Fast) یا فست (  Slowتاثیر زیادی بر بھتر شدن فلو دارند . فلو میتواند آھستھ ( 

فست و رگباری است ،  Twistaفلویی آھستھ و پرمکث دارد ، فلوی  Snoop Doggخاصی نیست ( برای مثال 

 نیز سرعتی بین ان دو دارد ) Rakimفلوی 

ا گوش دادن ( ھمراه باز آنجایی کھ توضیح تئوری بحث فلو دشوار است پیشنھادی کھ برای درک بھتر فلو میشود ، 

 lose  –Eminemلیریک و دقت بھ ساختار آن ) بھ آھنگ ھایی است کھ در زمینھ ی فلو غنی و پربارند . ( 

yourself ( برای شروع پیشنھاد میشود 

 ) Styleاستایل ( 

رپ کردن " ، سبک و شیوه است ، عموما از این لغت در رپ فارسی برای " نوع بیان و سبک Styleترجمھ واژه "

" استفاده میشود . مثال برای تعریف نوع رپ کردن یا بیان یک آھنگ بھ زبان عامیانھ ای گفتھ میشود " عجب استایل 

" استایل کوبنده ای داره " ، استایل خشن ( وحشی ) ، استایل فان و ... ھر رپکن نیز میتواند برای خود  -لشی " 

 تواند با سبکی خاص خودش رپ کند .استایل منحصر بھ فردی داشتھ باشد یعنی می

 )  technique( تکنیک

 جامپ " یادآور فارسیبرای عموم شنونده ھای  در رپ تکنیکترجمھ ی آن روش فنی ، شیوه ، شگرد فن میباشد . 

اکثر مواردی کھ باال بھ .  نیستمحدود بھ جامپ یا فست خوانی  زدن کنیکاست اما تریتمیک رپ کردن "  - زدن

ان چیدم" تلقی شوند . تکنیک ھای لیریک  –عنوان ابزار لیریک معرفی کردیم در نوع خود میتوانند " تکنیک 

کنترل تنفس ، دم و بازدم ، تغییر تن صدای رپکن ، تغییر ،  Deliveryمتفاوت قافیھ ھا ، تنوع در ساختار لیریک ، 
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بھ طور کلی  تکنیک محسوب میشوند . نیز از انواع دیگر و قافیھ بازی Tripletsریتم ، مکث کردن ، پیوستگی ، 

بکار بردن این  تقسیم کرد . " اجرا –رایم  –ریتم " را میتوان بھ سھ بخش  تکنیک ھای مربوط بھ " رپ کردن "

 تکنیک ھا در زمان و جای مناسب سبب زیبایی ھر چ بیشتر یک آھنگ رپ میشود .

 سھ بخش ( ھر یک از و ترفند ھای فنی کھ بر روی ھا رپ میتوان گفت : بھ شگرد ھا ، روشبرای تعریف تکنیک 

 د ، تکنیک رپ گفتھ میشود .ناجرا ) پیاده میشو –رایم  –ریتم 

 

( لیریک ، ریتم ، فلو ، آرایھ ادبی ، این فاکتورھا  کھ ترکیب الزم است در پایان بخش این نکتھ را خاطرنشان شوم

سبب خلق یک موزیک حرفھ ای و زیبای رپ میشود و ھیچکدام بھ تنھایی کاربرد  است کھباھم تکنیک و الی آخر ) 

آنھا نیز باید متناسب با فضا و ژانر آھنگ و در زمان و جای مناسب باشد . برای  بکارگیریخاصی ندارند . ھمچنین 

ر د ھمچنین یک جامپ در یک اھنگ مفھومی با فضایی آرام و دارک نمیتواند زیاد جالب باشد .مثال بکاربردن تکن

 ، موضوعات وژانرھا ، نباید فراموش کرد و بھ فضاھا  نوآوری و خالقیت را نیز این فضای پر تکرار رپ فارسی ،

د ھای مناسب ( با روش صحیح نقد نیز باید با نقمحتویات نو و جدید باید بھا داده شود . شنونده ھای رپ فارسی 

 کردن در بخش آشنا میشویم ) و نپذیرفتن آھنگ ھای تکراری بھ این امر کمک کنند . 
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 ) Reviewنقد و بررسی ( روش صحیح 

 نقد چیست ؟

 قد " بوده و ھست .بدون شک از اصلی ترین عوامل پیشرفت بشریت در ھر زمینھ ای ، وجود ابزاری بنام " ن

ابزاری کھ برای تبیین و بررسی کلیات ، جزئیات ، شناخت محاسن و معایب یک پدیده ، اثر و ھر غیره ای بکار 

نقاط ضعف )) برطرف شده و درمقابل (( محاسن و نقاط قوت  –اشکاالت  –ست کھ (( معایب پی ھر نقددر میرود . 

ر آن د Reviewیا ھمان  نیست و " نقد و بررسی " مستثنی)) پررنگ تر میشوند . موسیقی رپ نیز از این قضیھ 

یتواند مصرفا بررسی نکات منفی و معایب یک مبحث نیست بلکھ نقد کھ  ابل ذکر استق دارای جایگاه ویژه ای است .

 بررسی کلی نقاط قوت و مثبت یک مبحث را نیز شامل است .

 |- نقد حرفھ ای -|

 تابوی نظر شخصی و سلیقھ

و در موازات آن ھر فرد انسان ھا طبیعتا" این حق را دارند کھ در ھرزمینھ ای نظر و عقیده خود را بیان کنند 

دیگری میتواند در مورد " نظر و عقیده " بیان شده نظر خود را بیان کند ، نقد کند و آن را بھ چالش بکشد . چ از بُعد 

 ندر مقابل آ این امر مورد تایید و بدیھی است . ھمچنین ...و عد عقلی و چ از بُ قانونی ( بین المللی و حتی ایران * ) 

بااینحال متاسفانھ ھنوز ھم عده ای با ایجاد  مواخذه افراد بھ صرف داشتن عقیده ای پذیرفتنی نیست .تفتیش عقاید و 

اّما  .را دارند سعی دارند خود از پاسخگویی و بھ چالش کشیده شدن مبخط قرمزی بنام " نظر شخصی و سلیقھ " 

زمانی کھ بحث " نقد " بھ میان می آید ، الزم است اصول و چارچوب خاصی رعایت شود کھ از مھم ترین آنھا 

(( منتقد )) در زمینھ ای کھ میخواھد نقد کند باید دارای تخصص ، الزاماً میتوان بھ " تخصص " اشاره کرد . یعنی 

. برای مثال یک  تا نقد وی صالحیت ھمراھی صفت " حرفھ ای " را داشتھ باشد علم ، دانش و تجربھ ی کافی باشد

نفر در صورتی کھ دارای دانش کافی در رابطھ با " علم اقتصاد " نیست نمیتواند در مورد یک مسئلھ ی اقتصادی 

ن نظر البتھ ایکھ  ندمیتواند نظر شخصی خود را در مورد آن مسئلھ بیان ک ویداشتھ باشد .  حرفھ ای و منصفانھ نقدی

" یاد ی حرفھ اا نمیتواند از آن بھ عنوان " نقد امّ  شخصی مبرا از نقد نیست و دیگران میتوانند آنرا رد و یا تایید کنند

بھ دست می آید تحصیالت دانشگاھی و محیط ھای آکادمیک منظور از دانش کافی صرفا دانشی کھ از طریق  .کند

  . و درواقع نوعی " آگاھی از مسئلھ " است طرق مختلف کسب شودنیست و این دانش میتواند از 

 سلیقھ و تعصب

در کنار تخصص و دانش کافی ، رھایی از بند " سلیقھ و تعصب " از اصول پایھ ی یک نقد حرفھ ای است . سلیقھ 

و  ما تاثیر خواھد گذاشتیعنی خواستھ یا ناخواستھ " سلیقھ " در بیان نظر  میتواند در حد اعتدال ، دخیل در نقد باشد

تحت تاثیر قرار گرفتھ و محور اصلی آن " سلیقھ " شود بھ ھیچ وجھ بھ طور کامل ا اینکھ نقد امّ نبود آن بی معناست 

قابل قبول نیست . متاسفانھ اکثر نظراتی کھ از طرف شنونده ھای رپ فارسی بھ عنوان نقد بیان میشوند ولواینکھ از 

عت کندی سریکی از دالیل نیستند ، اساس و محور اصلی آنھا نیز " سلیقھ " است کھ نظر فنی و تخصصی پربار 
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. ھمچنین بھا دادن بیش از حد بھ (( سلیقھ )) در بیان نقد ھا سبب جھت گیری بھ  نیز میباشدرشد و ترقی رپ فارسی 

 سمت " تک محوری " شدن و کم رنگ شدن نقش " محتوای فنی " موسیقی رپ میشود .

تعصب تنھا بھ معنای  نقد قابل پذیرش نیست . ر رابطھ با تعصب ، بھ ھیچ وجھ دخالت دادن تعصب در یکاما د

عالقھ ی شدید بھ یک شخص نیست . این عالقھ ی شدید کھ موجب جھت گیری افکار و فیلترینگ دیده انسانھاست ، 

و ... باشد .  ، بیان خاص ، خط فکری خاص میتواند بھ ھر شخص ، مکتب فکری ، سبک موسیقی ، فضای خاص

عالقمند است ، اگر این عالقھ سبب آن شود کھ  بھ شدت بھ اھنگ ھای رپ دھھ ھشتاد آمریکا ای برای مثال شنونده

در نقد آھنگ ھای رپ دھھ ھشتاد احساسی و با دید کامال مثبت بھ نقد و بررسی بپردازد و در مقابل اگر آھنگ ھای 

ھای زمانی دیگر را با دیدی منفی مورد نقد قرار بدھد نشان از تعصب است کھ موجب انحراف در نقد  متعلق بھ بازه

یا شنونده ای کھ عالقمند بھ ژانر گنگستا رپ و آھنگ ھایی با تِم خشن و دارک است اگر آھنگی با تِم میشود . 

دم ، باز و بھ دور از تعصب و ع گستردهدیده احساسی را با دیده منفی نسبت بھ آن ژانر نقد کند قابل پذیرش نیست . 

 تاثیرپذیری از عوامل حاشیھ ای نیاز یک منتقد حرفھ ای و نقد خوب است 

 

 دیگر ویژگی ھای یک نقد حرفھ ای

a. ھدف نقد خیرخواھانھ و در جھت پیشرفت بحث باشد 

b. در کنار بررسی نقاط ضعف باید نقاط قوت نیز بیان شود 

c. و واضح بیان شودل فھم ، قاب نقد و بررسی مستقیم 

d. از پیچیدگی و بیان گُنگ و مبھم دور باشد 

e.  کوتاه باشدبیش از حد نقد نباید بیش از حد طوالنی یا 

f. عاری از توھین ، تخریب و ھرگونھ برخورد احساسی 

g. پرھیز از دخیل کردن احساسات و عالیق شخصی و جھت دھی 

h. نقد باید دارای استدالل و دالیل منطقی باشد 

i. امکان راه حل و پیشنھاد برای اصالح نکات منفی ارائھ شود در صورت 

j. انتخاب ادبیات مناسب با بحث مورد نقد 

k. انعطاف پذیر باشد 

l. پرھیز از افراط در بیان نقاط ضعف یا قوت 

m. بیان نکات مثبت در کنار نکات منفی 

n. عدم تاثیر پذیری از نظرات دیگر منتقدان و حواشی موجود 

o. بیان شود کھ عاری از نقد پنداشتھ شود خود نقد نباید بھ گونھ ای 

 

 نقد یک آھنگ رپ
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ساختار فنی )) تقسیم کرد . یعنی یک منتقد با توجھ بھ اصول صحیح  - را میتوان بھ دو بُعد (( محتوا یک آھنگ رپ

 –یک لیرنقد کردن کھ پیش از این با آن آشنا شدیم میتواند یک آھنگ رپ را از دو بُعد ساختار فنی ( شامل : ساختار 

د عقای –ارتباط حسی  –تکنیک و ... ) و بُعد محتوایی ( شامل : فضای آھنگ  –استایل  –فلو  –اجرا  –آھنگسازی 

 محتوای کلی آھنگ و ... ) مورد نقد و بررسی قرار دھد . –بیان شده در لیریک 

یک موزیسین یا یک شنونده ی برای نقد بُعد ساختار فنی یک آھنگ رپ ، آشنایی با مباحث فنی الزامیست و تنھا 

حرفھ ای میتواند منتقد حرفھ ای در این زمینھ باشد اما مورد دوم بھ صورت پیشفرض نیازمند فراگیری دانش خاصی 

نیست و با توجھ بھ محتوا ، فضا ، بیان و بحث مطرح شده مشخص میشود کھ منتقد باید در چ زمینھ ای اطالعات 

انر یک ژ شرایط و ی انجام گیرد . نکتھ ی دیگر این است کھ منتقد باید متناسب باکافی داشتھ باشد تا نقد و بررس

ازھم در آخر ب .د بھ دنبال مفاھیم فلسفی باشدنبای گنگستاآھنگ اقدام بھ نقد آن آھنگ کند . برای مثال در یک آھنگ 

 نقد و بررسی یک آھنگ رپتاکید ویژه بر کنارگذاشتن کامل تعصب و حفظ اعتدال در دخالت دادن سلیقھ ھنگام 

 . میشود

 باشند ؟ و تخصصی آیا ھمھ نظرات باید دارای محتوای فنی

سوالی کھ ممکن است پس از مطالعھ متن باال در ذھن مخاطب شکل بگیرد کھ البتھ پاسخ آن " خیر " میباشد . نقد " 

( کھ متاسفانھ تا بھ امروز برای موسیقی رپ فراھم نشده است )  فنی وحرفھ ای " بستری مناسب و تخصصی میطلبد

و فنی مسیر آن از " نظرات نشات گرفتھ از ارتباط حسی شنونده ھا " جداست . ھمانگونھ کھ وجود نقد ھای غنی  و

بین  سلیقھ ای شنونده ھا نیز الزم است . میزان اثرگذاری یک اثر درکامال" الزم است ، وجود نظرات غیرفنی و 

جامعھ آماری گسترده با سطح آگاھی ھای فنی متفاوت ، قابل بررسی مخاطبان موضوعی است کھ تنھا از طریق یک 

  است .
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 سخن پایانی

و احتمال اشتباه و خطا در نگارش متن دور از ذھن نیست  استین متن اولین تجربھ نویسنده در زمینھ نوشتار ا

احتمال میرود کھ در تعریف ،  ھمچنین با توجھ بھ محدود بودن منابع فارسی در رابطھ با مباحث فنی موسیقی رپ

شد . از ھمین جھت تقاضا میشود دوستانی کھ ابرخی از مفاھیم کوتاھی صورت گرفتھ یا اشتباھاتی رخ داده ب

با ما بھ اشتراک بگذارند تا در نوشتارھای بعدی حتما اختیار دارند در  کامل تری از مباحث مطرح شدهاطالعات 

کھ بھ طور کامل بھ آنھا پرداختھ نشد  مباحثی چون ژانرھای موسیقی ھیپ ھاپ و انواع تکنیک اصالح و درج شوند .

درنھایت از زمانی کھ قرار خواھیم داد .  بھ صورت جداگانھ مورد بررسی در بخش ھای بعدی " شین مثل شنونده "

 برای مطالعھ این متن گذاشتید تشکر میکنم 

 عاری از غم و اندوه و سرشار از آرامش و شادی و نشاطبھ امید لحظھ ھایی 

 ۶/۷/۱۳۹۳ –علیرضا 
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